Deliberating and Analyzing the Military Tactics of ISIL
Takfiri Group in the Proxy War Against the Government
and the People of Syria
1

Mohammad Balkhi , Aboalghassem Mardomi

2

Abstract
The phenomenon of war in all sources refers to the armed conflict.
Undoubtedly, with the advancement of technology the ways and the methodology of
war have been changed. The proxy wars are different from the other wars in
choosing ways and tactics. This study aimed to analyze and prioritize the military
tactics of the proxy war of ISIL Takfiri group and provide appropriate solutions to
deal with it. This study is an applied research for the purpose of it's aim and method
is descriptive-analytic one. Data about the tactics of ISIL have been gathered
through the library method by referring to the related documents and also by
interviewing with the experts in this field based on the author's experience and
finally it has been analyzed by the questionnaire. The results show that ISIS in its
military operations (combat) mainly has used the tactics: ambush %80, suicide %75,
attacked by %70, land using %75 and Psychological tactics: terror %90, rumor %75,
demagogy %65, divisive and so on. Also the ISIS by training and equipping its
forces has used the most modern and up to date equipment in its operations. To
encounter with the tactics of ISIS, some suggested tactics such as ambush in-depth,
enforcement raid at dawn with regard to the environment and also improving the
welfare of people in the field of education, health, agricultural development and etc
are presented.
Keywords: tactics of ISIS, proxy war in Syria, psychological tactics.
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چکیده
پدیده گ)

در کلیه م)ابع ،اشاره به م)ازعهی مسلحانه دارد .بیتتدید شیوههای گ)

تغییت کتده است .گ)

های نیابتی در انتخاب شیوهها و تاکتیک با دیگت گ)

با پیشتفت تک)ولوژی نیز

ها تفاوت دارد .هدف پژوهش حاضت

تجزیه و تحلیل تاکتیکهای نظامی گتوه تکفیتی داعش و اولویت ب)دی آنها در گ)

نیابتی و ارائه راهکارهای

م)اسب بتای مقابله با آن است .این تحقین به لحاظ هدف ،کاربتدی و روش آن توصیفی –تحلیلی میباشد .تالش
شده است تا ااالعات پیتامون تاکتیکهای نظامی داعش ،با استفاده از روش کتابخانهای و متاگعه به اس)اد و مدارک
موگود ،مصاحبه با افتاد ابته در م)طقه و تجتبه محقن و همچ)ین از اتین پتسش)امه گتدآوری شده و مورد تجزیه و
تحلیل قتار گیتد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که داعش در عملیاتهای نظامی (رزم اود بهاور عمده از
تاکتیکهای کمین  ،%62انتحاری  ،%65تاات  ،%62استفاده از زمین  %65و تاکتیکهای روانی (رعب وحشت ،%32
شایعه  ،%65عوام فتیبی  ،%75تفتقه و غیته بیشتتین بهته را بتده است  .همچ)ین داعش از آموزش و تجهیز نیتوها با
استفاده از مدرنتتین و بهروزتتین تجهیزات بهتهبتداری کتده است .بتای مقابله با تاکتیکهای داعش پیش)هادهایی
چون اگتای کمین در عمن ،اگتای تاات در سحتگاه و ،...با در نظت گتفتن شتایال محیطی و باال بتدن سطح رفاه
متدم (آموزش ،بهداشت ،توسعه کشاورزی و غیته  ،ارائه شده است.
کلیدواژهها :داعش ،تاکتیک گ)گی ،گ)

نیابتی ،سوریه ،تاکتیکهای روانی.

 -2پژوهشگت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
 -3استادیار دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
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مقدمه
کشمکشها و چالشهای غتب با اسالم پا از حوادث یازده سپتامبت  3222میالدی وارد فاز
گدیدی شد و اسالم بهع)وان اطتناکتتین و بزرگتتین دشمن غتب از م)ظت ستان نو
محافظهکار کاخ سفید به افکار عمومی آمتیکا و غتب معتفی شد .بت پایهی این راهبتد و به
بهانههای واهی چون مبارزه با تتوریسم ،از بین بتدن سالحهای کشتارگمعی و تتوی ،دموکتاسی
در م)طقه ،افغانستان و عتاق به اشغال آمتیکا در آمد .میتوان داعش را مولود نامبارک تهاگم
نظامی ارتش آمتیکا و انگلیا به عتاق دانست که با شعار مبارزه با آمتیکا تالش کتد با دامن زدن
به تبلیغات دروغین م هبی و مظلومنمایی ،بهع)وان گایگزین نیتوهای اشغالگت آمتیکایی در عتاق
به آمال اود مشتوعیت بخشیده و دولت بهاصطالح اسالمی شام و عتاق تیسیا نماید .اتو
آمتیکا از عتاق ،بحتان سوریه ،تغییت میدان فعالیت داعش از عتاق به سوریه و نزدیکی دیدگاههای
آمتیکا ،است ائیل و عتبستان سعودی در اصوص دولت بشار اسد ،فصل مشتتکی در روابال این
گتوه تتوریستی با این کشورها گشود.
با شتوع بحتان در سوریه ،نیتوهای اارگی و یا بهاصطالح مجاهدین زیادی با همان مدل
گ ب در افغانستان به سوریه ستازیت شدند .گبههال)صته یا گبهه یاری اهل شام با القاعده عتاق
تبعیت کتد و به این تتتیب دولت اسالمی عتاق و شام (داعش به وگود آمد .داعش پیش از
آنکه از عتاق به سوریه بتود نام «داع» ،یع)ى دولت اسالمى عتاق را بتای اود انتخاب کتده بود
اما پا از ورود به سوریه ،حتف «ش» را به آات داع اضافه نمود که از کلمه شام (نام قدیم سوریه
گتفته شده است« .داعش» عبارتى است که از حتوف ااتصارى «دولت اسالمى در عتاق و شام»
تشکیل شده است (م)بع :ایس)ا  .این گتوهک تتوریستى قبل از آنکه از عتاق به سوریه بتود نام
«داع» یع)ى دولت اسالمى عتاق را انتخاب کتده بود اما بعد از ورود به سوریه ،حتف «ش» را به
آات داع اضافه کتد که از کلمه شام (نام قدیم سوریه گتفته شده است .داعش بتای محکم
سااتن گای پای اود در سوریه ،اقدام به تصتف شهتهای زیادی در سوریه مان)د رقه ،دیتالزور تا
استان االنبار عتاق نمود .در حال حاضت داعش فعالتتین و ت)دروتتین گتوه تکفیتی فعال در
م)اان سوریه و عتاق به شمار میرود .این سازمان تتوریستی با تتکیبی از نیتوهای سلفی ،وهابی و
بع ی از حمایت آشکار و پ)هان بتای از کشورها بتاوردار است .در این راستا آمتیکا با مدیتیت
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و بتنامهریزی کالن حتکتهای تتوریستها ،عتبستان سعودی و قطت با تیمین مالی؛ رژیم
صهیونیستی با آموزش و تجهیز نظامی؛ تتکیه و اردن با ایجاد امکانات تتابتی و تیمین مکانهای
آموزشی؛ و همچ)ین کشورهای اروپایی و عتبی با حمایتهای رسانهای و زمی)هسازی انتقال
تتوریستهای موگود در کشورهایشان به این گتوهک سلفی-تکفیتی کمک مینمای)د.

بیان مسأله
به اعتقاد اک ت صاحبنظتان نظامی و سیاسیون در دوران گدید ،مهمتتین مسیله بتای ت بیت هتچه
ستیعتت اهداف مورد نظت ایاالتمتحده در سطح گهانی بهع)وان یک قطب و هژمونی قدرت ،از ست
راه بتداشتن تمام موانع موگود و ت بیت رهبتی آمتیکا میباشد .اتح ااورمیانه بزرگ و اتهامات
و تهدیدات علیه ایتان و سوریه و متعوب کتدن اعتاب و حتی انجام عملیات علیه حزباهلل لب)ان
در راستای تحمیل این هژمونی بود .ایاالتمتحده آمتیکا بتای دستیابی به اهداف تعتیف شده ،با
استفاده از ابزار و قدرت نظامی ،اعزام نیتو و حمله به کشورهای مختلفی چون سومالی ،صتبستان،
افغانستان و عتاق در گهت تحقن نیت نظم نوین گهانی (به رهبتی ایاالتمتحده حتکت نظامی
اود را شتوع نموده است .ایاالتمتحده در گ)

های اایت با توگه به وضعیت سیاسی ،م)طقهای و

بینالمللی ،حمالت اود را توگیه و از روشها و تاکتیکهای متعدد استفاده کتده در تمامی این
گ)

ها ابزارها ،تاکتیکها و تک)یکها از مهمتتین ع)اصت دستیابی به اهداف اتاحی شده در

عملیاتهای آمتیکا به شمار میروند .از اتفی واقعه  22سپتامبت ( 32شهتیور  2262بهع)وان نقطه
عطفی در نگتشهای سیاست اارگی این کشور در سطح گهانی تبدیل شد .فضای نظامیگتی
حاکم بت آمتیکا پا از این واقعه ،بهانههای اوبی را تحت ع)وان مبارزه با تتوریسم ،حمایت از
دموکتاسی و آزادی بتای آنها به ارمغان آورد .میتوان گفت که هسته اولیه داعش در سال 3229
م در زمان حمله آمتیکا به عتاق به وگود آمد .گتوهی بیم)طن و بیرحم که با بت افتاشتن پتچم
اشونت و اصومت ،و عزم بت هدم اساس شتیعت نمودهاند.
بکارگیتی تاکتیکهای گ)

نام)ظم یکی از شیوههای مقابله با دشمن قویتت و با شتایال

ااص اود میباشد .این شیوه گ)گیدن و بکارگیتی اصول و تاکتیکهای آن در نبتد میتواند
یک نیتوی ضعیف در ابعاد نیتوی انسانی ،سازمان و تجهیزات را در مقابله رزمی با یک نیتوی
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قویتت ،سازمان یافته و مسلح به تجهیزات پیشتفته را پایدار و استوارتت نماید .اگت از چگونگی
گ)گیدن داعش و یا از تاکتیکها و شیوههای آنان ااالع پیدا ک)یم ،بدون تتدید میزان آمادگی ما
بتای تعین نوع آموزشها ،انتخاب روشها و تاکتیکها ،نوع ابزارها و امکانات گهت مقابله با
دشمن بیشتت و بهتت اواهد شد .بهاور ابیعی این مسیله در ذهن مطتح میشود که گایگاه و نقش
گ)

(نظامی ،روانی در این تقابل و رویارویی چیست؟ این مقاله بت آن است تا چگونگی

کارکتد تاکتیکهای گ)

های نام)ظم داعش و مقابله با تهدیدات نظامی بترسی نماید .از اینرو

به دلیل گستتدگی حجم تاکتیکهای گ)

نام)ظم و بهم)ظور دستیابی به نتای ،مطلوب و علمی،

محقن به دنبال آن است تا مجموعه عملیاتهای نظامی و روانی داعش را مورد بترسی قتار دهد.
به همین م)ظور سسال اصلی از این موضوع متصور میشود که عملکتد نظامی گتوه تکفیتی
تتوریستی (داعش در سوریه چیست؟

سؤالهای تحقیق
سؤال اصلی
تاکتیکهای گ)گی داعش در گ)

نیابتی سوریه کدام است؟

سؤالهای فرعی
مسثتتتین تاکتیکهای نظامی داعش در نبتد سوریه کدام)د؟
پشتیبانی مالی و تجهیزاتی داعش چه تیثیتی در مسثت بودن تاکتیکهای آن دارد؟
بتای مقابله با تاکتیکهای داعش چه راههایی را میتوان ارائه کتد؟

روششناسی تحقیق
این تحقین از حی

نوع ،کاربتدی است؛ و از روش توصیفی ،تحلیلی ،پیمایشی بهته گتفته است.

چون پاسخ به مسیله متبوب به زمان حال است ،ل ا در این تحقین از این روش استفاده شده است.
در این تحقین قصد دارد تا با بترسی شتایال فعلی و گتدآوری دادههای کاملتت و م)اسبتت ،به
ش)اات کاملتتی از وضعیت در زمان حال دست یابد .در اصوص دستیابی به حقاین گ)
تکفیتی و بترسی عوامل و تبیین موضوع ،از روش توصیفی – تحلیلی و بتای احصاء عوامل مسثت
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و تیثیت آن در گ)

تکفیتی از روش پیمایشی استفاده شده است و همچ)ین ابزار گتدآوری

تحقین فیشبتداری و تهیه پتسش)امه میباشد.

اهمیت و ضرورت تحقیق
مقام معظم رهبتی حضتت اماام اام)اهای در تااریخ  2232/23/29فتمودناد کاه حتکات بیاداری
اسالمی را م)حتف ک)د .حتکت بیداری اسالمی یک حتکات ضاد آمتیکاا ،ضاد اساتبداد و ضاد
دست نشاندگان آمتیکا در م)طقه بود .وظیفه تمامی مسئوالن ،نخبگان و تیثیتگ اران گامعه در قبال
این موضوع بسیار س)گین است؛ از سویی دیگت حضتت اماام علای (ع در ساخ)ان گوهتباار ااود
میفتمای)د که« :اول دشمن را بش)اسید و بعد بت مب)ای شا)اات دشامن ،بتناماهریزی و ساازماندهی
انجام دهید« .از اینرو ش)اات تاکتیکهای نظامی و روانی گتوه تکفیتی (داعش ضتوری به نظت
میرسد .در این صورت است که با بتنامهریزی اصاولی و سا)جیده و همچ)این آگااهی و شا)اات
کامل میتوان بت تهدیدات آی)ده فاائن آماد .امیاد اسات باا انجاام ایان تحقیان ،باه مادد حضاتت
باریتعالی  ،عواید زیت نصیب نیتوهای مسالح گمهاوری اساالمی ایاتان و یاا حاداقل دانشاگاههای
نظامی گتدد:
-2

گلوگیتی از غافلگیت شدن در آی)ده.

-3

بتنامهریزی درست و صحیح بت مب)ای تاکتیکهای دشمن.

-2

ش)اات نقاب ضعف گتوه تکفیتی.

-9

گلوگیتی از تلفات احتماالی در صاورت گ)ا

در متزهاای ایاتان و شاهتهای مساتعد

ااتالف انگیزی.

اهداف
هدف اصلی
دستیابی به نوع تاکتیکهای نظامی گتوههای تکفیتی در گ)
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اهداف فرعی
تعیین انواع تاکتیکهای نظامی بکارگیتی شده توسال گتوههای تکفیتی در سوریه
بترسی تیثیت نحوه پشتیبانی و تجهیزات و آموزش داعش در تقویت تاکتیکهای نظامی آن
ارائه راهکارهای مقابله با تاکتیکهای نظامی داعش

پیشینه تحقیق
در بترسی های به عمل آمده مشخص گتدید که تحقیقات اندکی در اصوص عملکتد نظامی
گتوه تکفیتی صورت گتفته است که در سطور زیت بتای از آن پژوهشها که به تحقین حاضت
نزدیکتت است اشاره میشود.
-2

اقبال ،اسماعیل ( ، 2235مقاله بترسی تحلیلی فتآی)د شکلگیتی گتوه تکفیتی
تتوریستی داعش ،فصل)امه علمی-تخصصی دانش گهادی ،تهتان ،دانشگاه افستی و
تتبیت پاسداری.

-3

گمعی از نویس)دگان ( ، 2235آش)ایی با گتیان سلفی – تکفیتی ،تهتان ،معاونت تتبیت
و آموزش ستاد فتماندهی کل سپاه و دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع

-2

معاونت پژوهش و تولید علم متکز امامت و متکز باقتالعلوم ( ، 2232ردپای پیدا و پ)هان
داعش ،تهتان ،در هت سه مورد به پیشی)ه فکتی و اعتقادی داعش پتدااته شده است.

تعریف مفاهیم
 -تاکتیک :1به دانش و ه)ت فتماندهی در صح)ة گ)

اعم از اتاحی و آرایش نظامی،

مانورهای م)طقهای و متحلهای ،چگونگی استفاده از واحدهای نظامی و رزم ،تتتیب
آرایش و حتکات واحدهای نظامی نسبت به یکدیگت و نسبت به دشمن و اتحهای
ماهتانهای که بتای وصول به هدف بکار گتفته میشوند ،تاکتیک گفته میشود
(محمدنژاد ،نوروزی. 65:2262 ،

1- Tactic
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 تاکتیک نظامی :1بهکارگیتی یگانهای نظامی بتای بازداشتن ،غافلگیت کتدن وشکست دادن یا انهدام نیتوهای دشمن است که شامل آماده شدن و مانور کتدن ع)اصت
یا یگانها نسبت به یکدیگت و در بتابت دشمن میشود (محمد نژاد ،نوروزی. 67:2262 ،
 داعش :داعش نام ااتصاری «الدوله االسالمیه فی العتاق و الشام» است که بعد ازناآرامیهای م)اان شمال سوریه در سال  3222میالدی اعالم موگودیت کتد .داعش
پا از تصتف شمال عتاق و سوریه و همچ)ین تصتف استان موصل در ژوئن 3229
میالدی نام اود را به دولت اسالمی یا االفت اسالمی که در پی تشکیل حکومت
اسالمی در ستاست ستزمین اسالمی م)طقه حتی فتاتت از آن است ،تغییت داد (اقبال،
. 2235
ب)ابتاین داعش یک گتوه مسلح و بومی ،م)طقهای و فتا م)طقهای است که با پشتوانه
مالی ،لجستیکی و آموزشی و با هدف ایجاد تفتقه و معتفی اسالم (آمتیکایی
(اسالمستیزی بت علیه حکومتهای اسالمی م)طقه دست به سالح بتده است.
 -جنگ :گ)

از نظت لغوی به مع)ای نبتد ،پیکار ،رزم ،کارزار ،بتآورد ،زد و اورد و

کشتار میان چ)د تن یا میان سپاهیان چ)د کشور است (سیفالهی . 25:2269 ،اما از نظت
اصطالحی ،درگیتی مسلحانهای است که میان دو کشور یا بیشتت در راه تحقن اهداف
سیاسی و یا نظامی با بکارگیتی نیتوهای نظامی بتای حل درگیتی بین آنها صورت
میگیتد .این نزاع بعد از بیاثت بودن کلیه مساعدتهای دیپلماسی بتای رسیدن به یک
راهحل سیاسی آغاز میگتدد (فتحی . 275:2362 ،در تعتیفی دیگت میتوان گفت که:
«گ)

ه)ت سازمان دادن و به کار گتفتن نیتوهای مسلّح بتای انجام مقصود است».

1- Mili tary tactic
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مبانی نظری
انواع جنگ
گ)

بت اساس معیارهای مختلف به چ)د قسم تقسیم میشود .با توگه به انضباب و تاکتیک می-

توان ،به گ)
گ)

های م)ظم (کالسیک و نام)ظم تقسیم نمود .بت اساس سطح گغتافیایی میتوان به

های دریایی ،هوایی و زمی)ی و بت اساس قلمتو ،به گ)

های داالی و اارگی تقسیم نمود.

با توگه به تیکید این مقاله بت تاکتیکهای نام)ظم ،در ادامه بهصورت مفصل به این موضوع پتدااته
شده است.
 -جنگ کالسیک یا منظم :گ)

کالسیک یا م)ظم گ)گی است که میان نیتوهای

مسلح یک کشور بهصورت آشکار در مقابل نیتوهای مسلح کشور متخاصم صورت
میگیتد .در گ)

کالسیک یک واقعیتی وگود دارد ،نیتوی نظامی که از تسلیحات،

تجهیزات و تک)ولوژی نظامی و ف)اوری پیشتفته با حجم بیشتت و سازماندهی و بکارگیتی
و هدایت مطلوبتت همتاه با ااالعات بیشتت بتاوردار باشد موفنتت و به کسب پیتوزی
نزدیکتت است.
 -جنگ نامنظم :1گ)

نام)ظم اصطالحی کلی است که بتای تشتیح عملیات از لحاظ

نظامی ،سیاسی و اقتصادی در م)طقه تحت ک)تتل دشمن و یا استفاده از م)ابع و ساک)ان
بومی بکار میرود و شامل سه بخش اصلی بتاندازی ،مقاومت چتیکی و نیتن

و فتار

بوده و معموالٌ به وسیله م)ابع اارگی پشتیبانی و هدایت میشود (کاظمی. 239:2262 ،
پا گ)

نام)ظم به ایف وسیع عملیاتهای نظامی و شبهنظامی گفتاه مایشاود کاه در

ستزمین دشمن ،تحت اشغال دشمن ،تحت ک)تتل دشمن یا یک ستزمین حساس و ویژه
بهم)ظور بهتهبتداری از آسیبپ یتیهای سیاسی ،نظامی ،اقتصادی ،فته)گای دشامن باه
مورد اگتا گ ارده میشود و شامل رشته عملیاتهای ماتتبال چتیکای ،نیتنا

و فاتار،

بتاندازی ،اتابکاری ،میموریتهاای اقادام مساتقیم و ساایت عملیاتهاای نیماه آشاکار،

2- Irregular war
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مخفی میباشد (بیات . 2:2262 ،اما در گ)

نام)ظم ،االقیت ،ناوآوری ،ابتکاار عمال،

ش)اات دقین آسیبپ یتی های نیتوی مقابل و ضتبه زدن باه ایان نقااب باه شایوههای و
روشهای غیتقابل پیش بی)ی ،بادون اتکااء بات امکاناات و تجهیازات پیشاتفته اسات کاه
موگب موفقیت اتف استفاده ک))ده میگتدد.
اصول عملیاتی جنگهای نیابتی
بتای رسیدن به هدف و نتیجه باید از اصول ااصی پیتوی نمود .گ)

نیز از این قاعده مست )ی

نیست و دارای اصولی است که کارکتد آن اصول در هدایت و موفقیت عملیات گ)گی تیثیت
بسزایی دارد .امتوزه در ارتشهای نوین با بترسی نبتدهای گ شته و به کسب تجارب گتانبها و بت
اساس دکتتینهای نظامی ،اصول گ)
گانهای ،بتای گ)

را تدوین و بدان عمل میک))د .در کشور ما نیز اصول 3

تدوین شده است بت مب)ای این اصول و قواعد هشت سال دفاع مقدس

اتحریزی ،هدایت و اگتا گتدید (پا از گ)
گ)

سپاه پاسداران اصولی را پیش)هاد نموده است

های نام)ظم نیز از این قواعد کلی و اصول مشخص پیتوی میک))د .لکن این گ)

ها با

توگه به ماهیت و فضای کلی و شیوههای اگتایی آن از اصول عملیاتی نیز بتاوردار میباش)د که با
اصول گ)

متفاوت است .این اصول عبارت)د از:

 -2اگت)اب از درگیتی قطعی با نیتوهای دولتی  -3تمتکز ستیع بتای اگتای عملیات رزمی و
پتاک)دگی و عدم تفتقه اودی بعد از عملیات رزمی  -2ااتالب با متدم بومی  -9حفظ ابتکار
عمل  -5رعایت اصل غافلگیتی  -7اگتای عملیاتهای تیایتی ،ای ایی و اقدامات فتیب)ده
بهع)وان عملیاتهای پداف)دی  -6استفاده از آتش گ)

افزارهای دوربتد بتای حمله به تیسیسات

لجستیکی ،فتودگاهها و( ...گزوه عملیات نام)ظم دانشکده علوم پایه گهادی 7 :2266 ،و  5و
(قتارگاه حمزه 29 :2266 ،ا . 3

تاکتیکهای نظامی داعش
بت اساس بترسیهای به عمل آمده از اتین مصاحبهها ،پتسشنامه و مشاهدات ،داعش در صح)ه
عملیات از تاکتیکهای نظامی و روانی ااصی استفاده میک)د .از آنجا که داعش یک گتوه
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چتیکی تتوریستی بوده و در مقابل یک کشور و ارتش م)ظم اقدام نموده است ،از تاکتیکهای
گ)

نام)ظم استفاده میک)د .داعش توانسته است با بهتهگیتی از سالحهایی مان)د (کالش،

مسلسلها ،موشک کاتیوشا ،ضد تانک ،انواع ضد هوایی و موشکاندازهای پیشتفته حتارتی و
موشک زمی)ی ،توپخانه  255م.م ،انواع اودروهای رزمی ،انواع مواد م)فجته (تی ان تی ،ات سی
 9و ااالعات آنالیز شده سالحهای کشتارگمعی و غیته (قتبانی زواره ،محمدحسین 2239:226 ،و
 226موفقیتهای قابل توگهی کسب میک)د .در ادامه بهاور مختصت به تشتیح هتیک از این
تاکتیکها پتدااته شده است:

تاکتیکهای نظامی ارزم
تاکتیک کمین

1

کمین تک یا هجومی است توأم با غافلگیتی از مواضع پ)هانی علیه یک هدف متحتک یا موقتاً
ثابت با حجم انبوه آتش .عملیات کمین یکی از عادیتتین شکل حمالت چتیکی است که از
روی ااالعات و اتح دقین پایهریزی شده است .این عملیات یگانهای کوچک را قادر میسازد
تا با استفاده از گ)

افزار و ساز و بتگ محدود ،یگانهای بزرگتت و مجهزتت را م)هدم و نابود

سازند .عملیات کمین با استفاده از غافلگیتی-حیلهگتی و شدت عمل علیه ستونهای کامیونی،
قطارهای محمول و واحدهای پیاده اتاحی و اگتا میگتدد .گتدنهها ،درههای ت)

در کوهستان

و دراتزارها ،کمینگاه اوبی هست)د .استفاده از نیتوی کافی و پت قدرت ،چتیکها را قادر
میسازد تا با شدت عمل و ستعت الزم نیتوهای دشمن را بهاور کامل م)هدم سازند (فتماندهی
آموزش. 32:2262 ،
م)ظور از اگتای کمین ،کاهش قدرت و توان رزمی و به ستوه در آوردن دشمن و همچ)ین
ایجاد رعب و وحشت و پایین آوردن روحیه گ)گجویی و در نهایت نابودی بخش از نیتوهای
دشمن است .کمین معموالً بهصورت شکلهای زیت میباشد.
 -2بت حسب زمان (با فتصت و بدون فتصت
1- Ambush operation
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 -3بت حسب موقعیت (بهع)وان م ال نقطهای ممکن است دارای یک کشتارگاه باشد و
م)طقهای دارای چ)د کشتارگاه .
 -2بت حسب آرایش (آرایش اطی ،اطی دواتفه s ،شکل U،L،Z ،شکل
 -9از نظت اگتا ع)کبوتی ،نزدیک ،انهدامی ،ای ایی (صمدی26:2267 ،
مهمتتین و اطتناکتتین تاکتیکهای داعش استفاده از کمین میباشد .عمدهتتین ضتباتی
هم که این گتوه توانسته است تاک)ون به گبهه مقاومت وارد ک)د ،همین کمینها میباشد .کمین
ااص گ)

های نام)ظم است و همین تاکتیک باع

شده است تا بین نیتوهای مقاومت وحشت

ایجاد شود .بهع)وان م ال داعش در تاریخ  39/6/33با اگتای این تاکتیک و با وارد کتدن حجم
آتش س)گین شامل (تانک ،تو

 2945 ،32نیم ،دوشکا ،تیتبار و تو اانه و گلوله مستقیم

توانست)د تعداد زیادی از افتاد مستقت در یک پایگاه را شهید و یا مجتوح نمای)د (فضل الهی،
 ، 2239و همچ)ین اگتای کمین در  7کیلومتتی اثتیا باع

بسته شدن گاده اصلی اثتیا به شیخ

هالل به مدت  9روز شد (حسی)ی . 2235 ،و یا در یک م ال دیگت در مسیت گاده سلیمیه به شیخ
هالل به بهانه اتاب شدن ماشین از نیتوهای در حال عبور دراواست کمک میکتدند .این در
حالی بود که افتادی در ارتفاعات به محض نگه داشتن اودرو به سمت آن تیتاندازی نموده و از
گبهه مقاومت تلفات بسیاری میگتفت)د .اک ت کمینهای داعش در بعدازظهتها اگتا میشود .در
مزرعهای در ااتاف شهت «سحن» تعداد  22نفت از داعشیها در پوشش چوپان به ه)گام غتوب
اورشید به پایگاه مقاومت حمله کتده و با به شهادت رساندن تمامی افتاد مستقت در پایگاه و قطع
ست آنان ،از م)طقه متواری میشدند و یا در کمین در ااتاف کتیبه تعدادی از چوپانان داعشی که با
پوشش مشغول چتاندن گوسف)دها بودند با گمعآوری ااالعات دقین از پادگان گیش (ارتش
سوریه در فتصتی مقتضی به این پادگان حمله نموده و تعدادی از ارتش سوریه را به شهادت
رساندند.
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تاکتیک تاخت و
تک هماه)

دستبرد1

شده توأم با غافلگیتی به همتاه حجم آتش انبوه از موضع متحتک علیه هدفهای

ثابت ،متحتک و حیاتی دشمن را عملیات تاات میگوی)د (صمدی. 27:2267 ،
دستبتد عملیاتی است با مقیاس کوچک که با نفوذ در قلمتو دشمن بهم)ظور کسب
ااالعات ،گمتاه کتدن ،به دست آوردن اشخاص و اشیاء معین و تختیب تیسیسات دشمن انجام
شده و ابن اتح عقبنشی)ی میگتدد( .همان 25 :اما م)ظور از اگتای تاات عبارت است از:
انهدام مواضع و تیسیسات نظامی و حیاتی ،انهدام تجهیزات ،آزاد و اسیت گتفتن ،تضعیف روحیه
پتس)ل دشمن و . ...این تاکتیک به دلیل حمایت نظامی و تجهیزاتی کشورهای حامی داعش یکی
از مهمتتین تاکتیکهای این گتوه میباشد که با استفاده از این تاکتیک داعش قادر بود تا همزمان
در چهار نقطه از زمین عملیات ک)د (حسی)ی . 2235 ،آنها در ه)گام الوع آفتاب با استفاده از
غافلگیتی نیتوهای مقاومت به علت فعالیت (نگهبانی و شبزندهداری (مصتف سیگار ،قلیان،
متعه با استفاده از این تاکتیک بیشتتین ضتبه را به پایگاههای در م)طقه حماه زدند (حسی)ی،
 . 2235در یک صبح زمستانی که هوا گتگومیش و بسیار ستد و بارانی و اوفانی بوده داعش با
بهتهگیتی از ماشینهای محمول (تو
م)طقه اثتیا باع

 ، 32دوشکا و دیگت سالحها با حمله به یک پایگاه در

سقوب پایگاه و شهادت  9نفت از افتاد پایگاه شدند .همچ)ین داعش با حمله

انتحاری به سهراه اثتیا باع

ایجاد رعب و وحشت و صتف تمام توان گبهه مقاومت به اود شده

بود .این در حالی بود که داعش با بهتهگیتی از این موقعیت با حمله به یک پایگاه که فاقد
استحکام قوی بود ،توانست آن پایگاه را به تصتف اود در آورد.

تاکتیک روانی
«گ)

2

روانی عبارت است از مجموع اقدامات یک کشور بهم)ظور اثتگ اری و نفوذ بت عقاید و

رفتار دولتها و متدم اارگی در گهت مطلوب (که با ابزارهایی غیت از ابزار نظامی ،سیاسی و
اقتصادی یع)ی تبلیغاتی انجام میشود».

1- Raid operation
2- Psychological operation
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به عبارت دیگت مقصود از این واژه مجموعه اقدامات یک دولت میباشد که بهم)ظور نفوذ و
تیثیتگ اری بت عقاید و رفتار دولتها و ملتها و تحتک و تتغیب آنان در گهت مطلوب صورت
میپ یتد .در این اقدامات از ابزارهایی غیت از ابزارهای نظامی و تیکید بت ابزارهای سیاسی و
اقتصادی و تبلیغاتی استفاده میشود (یزادن فام . 39:2263 ،بعضی از تاکتیکهای گ)

روانی که

در بحتان سوریه مورد استفاده گتوه داعش قتار گتفته است عبارت)د از:
 محک زدن :در این تاکتیک داعش بتای دریافت نظت گتوهی ااص یا حتی افتادگامعه اقدام به انتشار تصاویت هول)اکی از گ)ایتهای اود مینماید .بهع)وان م ال داعش
با انتشار تصاویتی چون گتدن زدن علویون ،ست بتیدن اتفداران بشار اسد ،زنده
سوزاندن البان اردنی و ...واک)شهای متدم نسبت به حضورشان در م)طقه را ارزیابی
نمودند .سقوب دیتالزور حاصل انتشار این تصاویت و ایجاد تتس و دلهته در میان متدم
بود.
 تحریف :یکی از رای،تتین شیوههای پوشش ابتی و مطبوعاتی تغییت متن پیام بهشیوههای مختلف از گمله تعدیل ،شاخ و بتگ دادن ،گ ب و ...میباشد .این تاکتیک
از سوی داعش ،بهاصوص از اتین حامیان م)طقهای و فتا م)طقهای و بهویژه استائیل
مورد استفاده قتار گتفته است .نمونههای استفاده داعش از آن تاکتیک عبارت)د از:
 -2تحتیف دستگیتی تعداد  222نفت از ایتانیان در اتداد  32از سوی داعش و اعالم
هویت آنان
 -3بزرگنمایی حضور شیعیان در گ)

و محور قتار دادن ایتان بتای آموزش آنان

 -2دامن زدن به فتقهگتایی
متیسفانه داعش بهاصوص رسانههای عتبی و غتبی با تحتیف اقدام ارتش سوریه
مب)ی بت ستکوب قیام شهت درعا با استفاده از تانک ،تو و هواپیما بیشتتین سود را بتدند
(حسی)ی. 2235 ،
 -ایجاد تفرقه :ایجاد تفتقه یکی از ش)ااتهتتین شیوه گ)

روانی میباشد که در آن

تالش میشود تا بین گامعه و مخالفان با متزب)دی و گ)اح ب)دهای که در اک تیت موارد
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کاذب میباشد مطالبی بهم)ظور کاهش قابلیتها و توان آنها پخش شود (شهبازی و
شهابی 229:2232 ،داعش توانست با استفاده از این تاکتیک ،متدم را از گتد رهبتان
اود دور سااته و با معتفی آنها بهع)وان حاکمان اوداواه و اائن به اسالم مشتوعیت
نظام سیاسی را با تتدید روبهرو سازد .استفاده از این تاکتیک در شهت تدمت سوریه باع
سقوب این شهت تاریخی شد.
 تخریب روحیه حریف :تختیب روحیه حتیف کاربتد نبتدهای فتمایشی علیهتوانم)دیها و روحیه دشمن است (لیستت . 26:3229 ،چ)ین عملیاتی از سوی داعش در
درگه اول در م)اان شهتی و س)ی نشین و گادههای م)تهی و م)اان ثتوتم)دتت بخصوص
در شمال شتق و شتق و م)اان هممتز با عتاق و تتکیه انجام شد .الزم به ذکت است که
 %62درصد متدم سوریه س)ی م هب میباش)د .داعش  96ساعت قبل از سقوب ادلب
بیان کتد که نماز گمعه در میدان متکزی شهت اوانده میشود .در نتیجه این تاکتیک
شهت با کمتتین مقاومت از سوی ارتش و گیش سقوب کتد؛ داعش همچ)ین بتای باال
بتدن روحیه نیتوهای اویش از هیچ تالشی بتای دور کتدن گ)ازه قتبانیان اود از
میدان نبتد فتوگ ار نمیک)د .از سوی دیگت بتای تختیب روحیه حتیف و ایجاد رعب و
وحشت در میان متدم ،با ورود به هت م)طقه ابتدا مخالفان اود را در مالء عام گتدن زده
و همزمان اقدام به انتشار آن در شبکه مجازی میک)د.
 عوامفریبی داعش در فضای مجازی :اتفداران داعش تالش میک)د تا با انتشارتصاویت و ویدئوهای وسوسهانگیز در فضای مجازی ،زندگی مفتحی را تحت حکومت
داعش تبلیغ ک))د .این کار یک راهبتد بازاریابی است .از سویی دیگت عوامفتیبی
مزدوران داعش به این اتم نمیشود تا گایی که حتی تصاویتی از شیت دادن به بچههای
در حال گتیه و همبازی شدن با کودکان را مزبحانه به تصویت میکش)د.
 مبلغان اینترنتی :بتای از زنان عضو داعش ،در فضای مجازی بهع)وان یک مبلغای)تتنتی در راستای گ ب هوادار و نیتو بتای این گتوه فعالیت میک))د .بتای م ال
«اقصی محمود» یکی از این زنان مبلغ داعش در ای)تتنت است که سعی میک)د تا یک
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ب شهت مطلوب تحت سیطته حکومت داعش نشان دهد .با این کار قصد دارد افکار
عمومی گهان را نسبت به داعش عوض ک)د (عابدی. 326:2235 ،

تاکتیک انتحاری

1

انجام عملیاتهای استشهادی روش و نوع دیگتی از گ)

نامتقارن است که در ادبیات مختلف و

در دیدگاههای متضاد با نامهای انتحاری و تتوریستی هم از آن یاد میشود .بهع)وان م ال عملیات
حمله به نیتوهای آمتیکایی و فتانسوی در لب)ان که م)جت به اتو آمتیکاییها از لب)ان گتدید ،از
دید آمتیکاییها یک حتکت و عملیات تتوریستی ،از دیدگاه ژاپ)یها عملیات انتحاری و در
دیدگاه گامعه مسلمانان و یا حزبا ...لب)ان یک عملیات استشهادی است .این عملیاتهای متهورانه
ممکن است ظاهتی کامالً نظامی و یا غیت نظامی داشته باشد؛ اما رعایت غافلگیتی در ه)گام عمل
و انهدام هدف بهاور کامل در ضتوریات انجام اینگونه عملیاتها است .چتا که این عملیات
عمدتاً در م)ااقی که دشمن دارای بتتتی کاملی است انجام میشود و در صورت عدم موفقیت و
یا تعلل ،نیتوهای عملک))ده را با مشکالتی روبتو اواهد کتد .عملیات استشهادی علیه تیسیسات،
تجهیزات ،ستون های پیاده و سواره و متاکز تجمع دشمن در اار و یا داال م)اان نظامی که در
ای)جا م)افع دشمن پتاک)ده است صورت میگیتد .این نوع عملیات گ)

نامتقارن ایف

گستتدهای را شامل میشود که از شیوهها و ابزارهای مختلفی بتای اگتا و ایجاد تیثیتات نامت)اسب
استفاده میشود (بیات . 92:2262 ،عملیاتهایی که معموالً با شیوههای ابتکاری و با هدف
استشهادی انجام میگیتد عبارت)د از:
 بمبگ اری در متاکز حساس از قبیل نیتوگاهها ،پاالیشگاهها ،متاکز تجاری ،مخابتاتی. مینگ اری و تختیب در گ رگاههای عبور اگباری م ل ت)گهها ،کانالها ،پلها وتونلها؛ و گادهها
استفاده از ک)ار گادهها یکی از تاکتیکهای داعش میباشد که توانسته است تاک)ون تلفات
س)گی)ی به گبهه مقاومت وارد ک)د بهع)وان نمونه در تاریخ  2239/23/5داعش توانست با
2- martyrdom or suicidal operation
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بهتهگیتی از این تاکتیک در مسیت گاده حلب  -اثتیا چهار نفت از نیتوهای بسیار قوی و گ)گ)ده
حزباهلل را به شهادت بتساند .داعش همچ)ین با استفاده از تلههای انفجاری در مسیت تدمت-
دیتالزور -مسیت حتکت اودروهای مقاومت و روسیه -توانست با انهدام یک نفتبت روسی،
تعدادی از نیتوهای مقاومت را به شهادت بتساند.
 اگتای عملیات انتحاری و زدن به سااتمانهای مهم ،ناوها ،کشتیهای بزرگ ،بهوسیلهوسایل و اودروهای کوچکتت (ماشین ،قاین ،پاراگالیدر ،هواپیماهای کوچک .

یکی از تاکتیکهای مورد استفاده داعش میباشد که تاک)ون توانسته است تلفات بسیار
س)گی)ی هم از نظامیان و هم غیتنظامیان بگیتد .بهع)وان م ال داعش ت)ها از این تاکتیک 57
مورد ت)ها در تدمت استفاده کتده است (حسی)ی . 2235 ،داعش همچ)ین در تاریخ  2235/23/32در
چهار راه اصلی شهت تدمت با استفاده از انتحاری چیزی در حدود  522نفت را یکجا شهید کتده است
الزم به ذکت است که داعش تاک)ون  6هزار مورد انتحاری انجام داده است.

تاکتیک ترور

1

تتور یکی از مسثتتتین سالح چتیکی است که بهم)ظور تختیب روحیه دشمن و محتوم سااتن او
از کمک افتاد بیاتف صورت میگیتد .عملیات تتور در م)طقه دشمن علیه افتاد و یا گتوههای
مختلف اگتا میگتدد .این اشخاص ممکن است شامل افتاد فامیل و اعضاء دولتی و نظامی،
میمورین پلیا ،اشخاص با نفوذ محلی مان)د مدیتان کاراانجات و تجار و یا حتی ستان دولتی ضد
سازمان چتیکی باش)د .عملیات تتور با وارد کتدن ضتبات ،دزدیدن اشخاص ،ناقص کتدن
عضوی از بدن ،قتل و آدمکشی و همچ)ین تولید حتین عمدی به اگتا گ ارده میشود .هدف
اصلی از اینگونه رفتارها اگبار افتاد به پ یتش اااعت از دستورات چتیک میباشد .عمل تتور
وقتی موفقیت آمیز اواهد بود که نیتوی دشمن با عملیات ضد تتور اهالی را تحت شک)جه و آزار
قتار دهد .در نتیجه این اقدام موگبات اشم و تحتیک متدم علیه نیتوی حکومتی و یا اشغالگتان
فتاهم میشود( .غفاری25:2266 ،

2- Terror operation
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تاکتیک نفوذ

1

نیتوهای نام)ظم با استفاده از غفلت و نقاب ضعف اتف مقابل ،تحت ع)اوین مختلف در
مواضع و پایگاههای نیتوی مقابل نفوذ میک))د .قبل از آنکه تیمهای عملیاتی نیتوهای نام)ظم اود
را آغاز ک))د ،گدیدتتین ااالعات در ااتیار آنان گ اشته شده و میموریتشان تشتیح میگتدد.
این تیمها با رعایت حداک ت ااتفاء از اتین هوا ،دریا و یا از راه زمین به م)اان مورد نظت نفوذ داده
میشوند .از اتف دیگت ه)گامیکه نیتوهای اودی در نتیجه عملیات آف)دی شکست اورده
باش)د ،ممکن است این نیتوها نقش نیتوهای عقب مانده را بازی نموده و نقشههای اود را اگتا
نمای)د.
نیتوهای چتیک تحت ع)اوین مختلف با عوامل نفوذی اود تماس بتقتار کتده و اتح
حمله به پایگاه و مواضع دشمن و تصتف آن را پایهریزی مینمای)د .پا از آن تاریخ و ساعت
دقین حمله به پایگاه را تعیین مینمای)د« .میتوان گفت که سقوب پایگاه از اتین نفوذ یکی از
عمدهتتین نقاب ضعف نیتوهای اودی محسوب میگتدد بهاوریکه در موارد بسیاری مشاهده
شده است که نفوذ ضد انقالب توانسته است پایگاههای عملیاتی محافظت شده را به سقوب
بکشاند»(قتارگاه حمزه. 2-62:2266 ،
یکی دیگت از تاکتیکهای داعش که بسیار کارساز و موفقیتآمیز بوده است استفاده از افتاد
نفوذی در بین متدم میباشد .بهع)وان م ال داعش با استفاده از دو نفت روحانی س)ی (مفتی در
روستای معبوگه ،ضمن ش)اسایی مخالفان  53نفت از آنان را ست بتید و  53نفت زن و بچه را به
اسارت و همچ)ین در  2239/23/32داعش پا از گمعآوری ااالعات کافی و دقین در اصوص
تعداد و مکان استقتار فتماندهی تیپ در شهت سحن با استفاده از عوامل نفوذی ،با یک دستگاه
ماشین انتحاری با ظتفیت تقتبی  3تا  2تن ،توانست عملیات گستتدهای را انجام دهد .در م ال
دیگتی داعش از چوپانان بومی م)طقه بهع)وان عوامل نفوذی و دیدهبان بهاوبی بهتهبتداری کتده
است .افتاد تواب که از گتوههای مسلح بتیدهاند و اود را تسلیم داعش کتدهاند نمونه دیگتی از
عوامل نفوذی است که بهع)وان گاسوس تمام ااالعات اود را در ااتیار داعش قتار داده و با این
2- infiltration operation
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اقدام ضتبه س)گی)ی به گبهه مقاومت وارد نمودهاند.

تاکتیک استفاده از مواد شیمیایی ،میکروبی

1

عوامل شیمیایی موادی هست)د گامد ،مایع یا گاز که بت اثت اواص شیمیایی اثتات متگآور
یا آسیبزای فتاوانی بت انسان ،حیوان و وسائل بهگا گ اشته و بهم)ظور ایجاد شتایال تاکتیکی در
نبتدها بکار گتفته میشوند.
 تاکتیک خرابکاری با مواد میکروبی :گزارشها حاکی از آن است که داعش درحمالت اود از عوامل شیمیایی همان)د گاز کلت ،فسفت ،سارین و حتی ااعون را استفاده
کتده است بتای م ال داعش در حمله به شهت کوبانی از گاز اتدل و در غواهی شتقی

از کلت استفاده کتد.
تاکتیک فریب
تاکتیک فتیب از دیگت تاکتیکهای است که داعش از آن بهاوبی بهته بتده است .بهع)وان م ال
داعش با استفاده از یک بادک)ک و ریسمان و یا قتص شبتاب در شب ضمن معطوف کتدن
حواس حتیف به اود ،اقدام به ش)اسایی محل آنان نموده و در فتصت م)اسب ضتبات گبتان-
ناپ یتی به گبهه مقاومت وارد نموده است (فضلالهی . 2239 ،همچ)ین با استفاده از عوارض زمین
و پوشش در گیاهی در مسیت گاده شیخ هالل به سمت حلب توانسته است تلفاتی از نیتوهای
مقاومت بگیتد (فضلالهی . 2239 ،تاکتیک گشتی رزمی با پوشیدن لباس دفاع وا)ی از دیگت
تاکتیک در فتیب داعش است .داعشیها در این تاکتیک به بهانه تعویض پایگاه وارد پایگاه شده
و ضتبات گبتانناپ یتی به گبهه مقاومت وارد نمودهاند (عباسی. 2235 ،
روش عدم آسیب زدن به مردم عادی :بهع)وان م ال داعش در بتابت ااالعات
بهدستآمده در مسیتهای گاده اصلی مان)د حمص به حلب حتی به یک مورد ماشین از حمل نقل

عمومی آسیب نزده است.

1- chemical and Biological by sabotage
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تاکتیک اجرای پدافند دورادور
داعش بهمحض درگیتی و محاصته قادر است با اگتای پداف)د دورادور و متحتک و اگتای اصول
تاکتیکی عقبروی با کمتتین تلفات از محاصته و م)طقه اار شود (حسی)ی. 2235 ،

تاکتیک نظم در جابهجایی
نیتوهای داعش با توگه به آموزش و اعتقادی گ)گیدن در ستون کشی ،عملیات شبانه و روزانه،
نظم ظاهتی و نکات ام)یتی بیسیم را به اوبی رعایت مینمای)د .حتی در یک مورد هم مشاهده
شده است که یک اسیت و یا کشته داعشی تکه کاغ ی متبوب به رمز و غیته را با اود به همتاه
داشته باشد (حسی)ی. 2235 ،

تاکتیک رعایت استتار و اختفاء
نیتوهای داعش با استفاده از آموزشهایی که دیده است و با رعایت دقین استتار و پوشش م)اسب
توانستهاند تلفاتی را از نیتوهای اودی بگیتند بهع)وانم ال یک داعشی پا از  5دقیقه تیتاندازی
مستمت در س)گت ،نیم ساعت ساکت بوده و حتکتی نمیک)د .نیتوهای اودی به ایال آنکه او متده
است به س)گت نزدیک شده اما متیسفانه فتد داعشی به ستعت از س)گت ست بتآورده و افتاد را به
رگبار میب)دد (حسی)ی. 2235 ،

روش استفاده از امکانات موجود
 استفاده از قرآن :یکی از اصوصیات اهل س)ت فتاگیتی و آموزش قتآن کتیممیباشد .داعش از این اصوصیت اهل س)ت به اوبی استفاده نموده است .بهاوریکه
بتای گ ب و آموزش گوانان سوری از آیات گهادی انگیزشی استفاده میکتدند.
شایان ذکت است که نیتوهای داعش پا از گ ب 92 ،روز از  65روز آموزشی اود را
به فتاگیتی آموزشهای عقیدتی میگ ران)د.
 استفاده از ترانس برق :تکتیتاندازهای داعش با االی کتدن محتویات داالتتانا بتق و مخفی شدن و رعایت استتار و ااتفاء در این محفظه ،اقدام به ش)اسایی و
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تتور فتماندهان و افتاد شااص میک))د ستدار تقوی ،در اواات سال  2232در عتاق با
این تاکتیک به شهادت رسید.

تاکتیک استفاده صحیح از زمین
استفاده صحیح از زمین عبارت است از ای)که یاک رزم)اده باا کساب شا)اات ااوبی از
زمین ،بتواند روی زمین اوب حتکت کتده ،اوب دشمن را ببی)د ،اوب باه سامت او تیتانادازی
ک)د و اوب اود را از دید دشمن در امان نگه دارد .داعش باا انتخااب م)طقاهای ااوب و دارای
ویژگیهای استتار ،ااتفاء و زاویه بیروح و همچ)ین تسلال بسیار اوب روی گاده اصلی در اثتیاا
توانست چهار روز ،راه ارتباای و پشتیبانی را مسدود نماید .بهاوریکه حتی هواپیما نیز قاادر نباود
هدف را مورد اصابت موشک قتار دهد.

تاکتیک استفاده از تون)
داعش بتای مقاومت در بتابت رزم)دگان (نیتوی وا)ی و ارتش با تجهیزات و امکانات نظامی و
همچ)ین در امان بودن از بمب باران هوایی از تاکتیک تونل استفاده نموده است .دشمن با استفاده
از این تاکتیک ،کمبود امکانات و نیتوی انسانی اود را گبتان و نیتوهای حتیف را غافلگیت نموده
است .داعش در بعضی از م)اان همچون نی)وا در محور گ)وبی شهت موصل و م)اان کتدنشین
سوریه ،تونلهای به اول بیش از  522متت با تعبیه  25تا  32اااق استتاحت ایجاد کتده است .در
واقع میتوان گفت که داعش با این تاکتیک ،گ)

را از روی زمین به زیت زمین انتقال داده است.

داعش و پشتیبانیهای نظامی
داعش ،گتوهی م)شعب از القاعده است که از م)ظت گتایشات عقیدتی و فکتی و همچ)ین گ)به
رفتاری ،رویکتد یکسانی با القاعده دارد .با این حال رفتار این گتوه تتوریستی در اول یک دهه
گ شته بهاصوص چ)د سال اایت نشان داده است که این گتوه در مقایسه با القاعده دارای افکاری
رادیکالتت و اعمالی اشونتآمیزتت میباشد .داعش با توگه به گدایی از القاعده و پیدایش
ااتالفاتی میان آن دو ،به مخوفتتین گتوه تتوریستی در م)طقه ااورمیانه بدل شده است
( . gerges, 2015:105اگت چه داعش در شکل ک)ونی آن محصول بحتان و گستتش
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ااتالفات و م)ازعههای م)طقهای بعد از سال  3222است ،اما ریشهها و روند قدرت گتفتن آن به
دوره پا از حکومت صدام در عتاق ،یع)ی از سال  3222به بعد بت میگتدد.
حمله آمتیکا به عتاق در سال  3222فتصت و فضای م)اسبی را بتای حضور و نقشآفتی)ی
گتوه های مسلح و تتوریستی مختلف از گمله گتوه القاعده در این کشور به وگود آورد .بت این
اساس در ابتدا ،گتوههای مسلح مختلفی بهاصوص در سالهای پا از  3229در عتاق ظهور کتد
که گ ب نیتو و تیمین م)ابع مالی بتای مقابله با نیتوهای نظامی آمتیکایی را بت عهده داشت)د؛ اما با
این حال اقدامات نظامی و ام)یتی مخالفان به تدری ،گستتش یافت .این نوع فعالیتهای نظامی و
اقدامات تتوریستی در پی ایجاد فت)ه م هبی و گ)

داالی عتاق پدید آمد .یکی از این گتوهها

القاعده عتاق بود که به تدری ،به اصلیتتین گتوه تتوریستی در عتاق تبدیل شده ،بهاوریکه
بیشتتین انفجارات و اقدامات تتوریستی در این کشور از سوی این گتوه صورت گتفت
( . katzman, 2008:10-11
با وگود اقدامات نظامی– ام)یتی نیتوهای آمتیکایی در عتاق و همچ)ین نارضایتی س)یها از
رویکتد اشونتآمیز گتوههای تتوریستی ،بحتان سوریه نقطه تحول در احیا و تشکیل دولت
اسالمی و افزایش نقشآفتی)ی القاعده شد .در اواات سال  3222گتوهای موسوم به گبههال)صته به
ستکتدگی ابومحمد الجوالنی تشکیل شد و اولی نکشید که توانم)دهای این گتوه تتوریستی با
توگه به حمایت گستتده بتای کشورهای م)طقه بهاور چشمگیتی افزایش یافت .بهاوریکه در
اول چ)د ماه به یکی از مهمتتین و قدرتم)دتتین گتوههای مسلح در سوریه تبدیل شد .این گتوه
همچ)ان به حمالت مسلحانه اود ادامه داد تا ای)که در  3آوریل  3222در یک پیام صوتی ابوبکت
البغدادی اعالم کتد که گبهه ال)صته امتداد دولت اسالمی عتاق است اما ابومحمد الجوالنی این
ایده ادغام را نپ یتفت و بیعت اود را با القاعده تحت رهبتی ایمن الظواهتی اعالم کتد .بهتدری،
ااتالفات بین این دو گتوه افزایش یافت بغدادی اواستار تمتکز فعالیتها به رهبتی اودش بود.
این ااتالفات باع

شد تا داعش اود را از القاعده گدا ک)د و القاعده نیز هتگونه وابستگی داعش

را به اود رد کتد .بت این اساس داعش بهع)وان گتوه رادیکالتت از القاعده بهصورت گدی در دو
حوزه عتاق و سوریه به فعالیت پتداات (اسدی. 323:2232 ،

233

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة پنجم ،پاییز و زمستان 1411

در واقع داعش نسل دوم القاعده در تتوریسم و افتاایگتی است که امتوزه مسلمانان و غیت
مسلمان را هدف حمالت تتوریستی قتار میدهد .یکی از گزارشهای ااالعاتی انگلیا که در
نشتیه تایمز این کشور به چا

رسیده است نشان میدهد که ابوبکت البغدادی اساساً باز تولید

سیاستهای آمتیکا در م)طقه بهویژه در سوریه و متتبال با سازمانهای گاسوسی این کشور است
(هوشی سادات. 222:2232 ،

راهکارهایی برای مقابله با تاکتیکهای داعش
 -2آموزش پداف)د دورادور و اقدامات تیمی)ی بهی)ه بهشتب حفظ تماس با دشمن در هت
شتایال
 -3افزایش قدرت گسمانی نیتوها با استفاده از راهپیمایی و کوهپیمایی در ابعاد حداقل
 35کیلومتت پیادهروی و صاعود باه ارتفاعاات بااالی  3522متات باا حمال  35تاا 22
کیلوگتم بار امکانات و تجهیزات و تغ یه
 -2افزایش تمتی)ات زندگی در شتایال سخت باهم)ظاور بااال باتدن قادرت مقاومات و
تسلیم نشدن در محاصته با پداف)د دورادور و رزم مستمت
 -9ارتقاء دانش تختیب و انفجاارات در کاشات و بتداشات اناواع مینهاای گدیاد و
ا) یساااازی و تلاااه گااا اری و بهتهگیاااتی از سااااات بمبهاااای دستسااااز و
سهلالوصول
 -5ارتقاء مهارت تیتاندازی در مسافتهای  222و  922متت حداقل با نمته  62و انهادام
اهداف و اگسام متحتک در سقف 62
 -7ارائه آماوزش ااود امادادی و دیگات امادادی در حاد مهاار ااونریزی و فایکا
شکستهها و آش)ایی دقین با کمکهای اولیه
 -6آموزش سالحهای میدانی داعش بهم)ظور بکارگیتی آنان در ه)گام گتفتن غ)یمت
و دستتسی به زاغه ها و انبار تسلیحاتی و مهمات متبواه توسال نیتوهای اودی
 -6آموزش ش)اات عمین و دقین از فتقه و گتیان تکفیتی
 -3انتقال تجتبه دفاع مقدس و گ)

های امتوزی
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 -22آموزش ش)اات مسلفهها و ابعاد گ)

روانی

 -22آموزش اصولی و کاربتدی رزم انفاتادی باه دانشاجویان باا تکیاه بات رزم نزدیاک
همتاه با کار عملی
 -23بتگسته نمودن نقاب ضعف داعش و انتشار شکستهای داعش
 -22آموزش اصاولی و کااربتدی تاک تیتانادازی باه دانشاجویان و راههاای مقابلاه باا
تکتیتانداز دشمن
 -29آموزش گ)

م)ظم و باال بتدن تحمل بتای کشیدن گ)

به سمت اوالنی شدن

 -11مدل مفهومی:
شایعه
تحتیف
تفتقه
تختیب روحیه

روانی

محک زدن
گ) نیابتی
علیه متدم و
دولت سوریه

تاکتیک
گ)گی داعش

کمین
تاات
اتابکاری

نظامی

تتور
فتیب
انتحاری
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دادههای آماری و تجزیهوتحلی)
 بررسی آماری ویژگیهای فردی جامعه -2از پتسششوندگان پژوهش در اواست شد کاه میازان تحصایالت ااود را در قالاب دو
سطح اصلی بتای پتسش مشخص ک))د .گدول  -2توزیع فتاوانی سطح تحصیالت گامعاه آمااری
را در قالب دو گزی)ه نشان میدهد
جدول  -1توزیع فراوانی سطح تحصیالت جامعه آماری

فراوانی

سطح تحصیالت

درصد

کارشناسی

11

5.76

کارشناسی ارشد

5

5.76

جمع

.2

12272

نمودار  -1مدرك تحصیلی

نتای ،نمودار  2نشان میدهد که مدرک تحصیلی مدافعان حتم  7645درصد کارش)اسی و 2345
درصد با مدرک کارش)اسی ارشد داشتهاند.
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توزیع جامعه آماری حضور در سوریه
از پتسششوندگان پژوهش اواسته شد تا تعداد حضاور ااود در گبهاه ساوریه مشاخص نمای)اد.
ضم)اً مدت حضور هت بار حداقل دو ماه میباشد.

نمودار  -2حضور در سوریه

نتای ،نمودار  3نشان میدهد که  5645در صد بتای اولین بار  3742در صد بتای دومین بار 2742
درصد هم بتای بار سوم و یا بیشتت در سوریه حضور داشتهاند.
بررسی آماری سؤاالت نظامی ارزم داعش

نمودار  -8انواع تاکتیکهای نظامی داعش بر حسب اولویت استفاده از آنها و شدت تأثیرشان
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نتای ،نمودار  -5نشان میدهد که  62درصد از مدافعان حتم و افتاد ابته نظامی گزی)ه تاکتیک
کمین نظامی  65درصد انتحاری 62 ،درصد استفاده صحیح از زمین 62 ،درصد تاات و  62درصد
پداف)د دورادور را از تاکتیکهای مسثت و اطتناک داعش اعالم کتدهاند.
بررسی آماری سؤاالت تاکتیکهای روانی داعش

نمودار  -6انواع تاکتیکهای روانی

نتای ،نمودار  7نشان میدهد که از دیدگاه مدافعین حتم و افتاد ابته ،داعش  32درصد از رعب و
وحشت استفاده کتده است .همچ)ین تاکتیک شایعه با  65درصد ،عوامفتیبی با  75درصد،
بزرگنمایی با  52درصد در بقیه تاکتیکها در اولویت بعدی قتار دارند.
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سساالت از نظت فتاوانی و درصد تاکتیک نظامی داعش در سوریه در یک نگاه

فراواني

رديف

درصد

سؤاالت

1

داعن به چه عنوان از تاكك ك كم ن چق ي اسكفاده كرده است؟!

11

%18

2

داعن به چه د زان از تاكك ك تاوت چق ي اسكفاده كرده است؟!

11

%08

3

داعن به چه د زان از تاكك ك نفوذ كرده است؟!

11

%16

1

داعن به چه د زان از تاكك ك انكحايي اسكفاده كرده است؟!

10

%06

6

داعن به چه د زان از تاكك ك تروي اسكفاده كرده است؟!

16

%11

1

داعن به چه د زان از تاكك ك سالح ش م ایي اسكفاده كرده است؟!

1

%2

0

داعن به چه د زان از تاكك ك تونل اسكفاده كرده است؟!

1

%3

1

داعن به چه د زان از تاكك ك اساكفاده حاح ا از زدا ن اساكفاده كارده

10

%06

است؟!
9

داعن به چه د زان از تاکتیک استفاده از امکاناات (ترانس برق) اساكفاده

1

%1

كرده است؟!
18

داعن به چه د زان از تاكك ك اسكفاده از زنان اسكفاده كرده است؟!

1

%1

11

داعن به چه د زان از تاكك ك نظم ظاهري اسكفاده كرده است؟!

16

%11

12

داعن به چه د زان از تاكك ك پ افن دويادوي اسكفاده كرده است؟!

11

%08

13

داعن به چه د زان از تاكك ك ع م آس ب زدن به داردم عاادي اساكفاده

3

%1

كرده است؟!
11

داعن به چه د زان از تاكك ك فریب اسكفاده كرده است؟!

16

%11

16

داعن به چه د زان از تاكك ك يعایت اسككاي و اسكفاده كرده است؟!

11

%16

جمع كل

 28نفر

%188
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سساالت تاکتیکهای روانی داعش از نظت فتاوانی و درصد در یک نگاه

فراواني

رديف

درصد

سؤاالت

1

داعن به چه د زان از تاكك ك شایعه اسكفاده كرده است؟!

10

%06

2

داعن به چه د زان از تاكك ك بزيگنمایي اسكفاده كرده است؟!

18

%68

3

داعن به چاه د ازان از تاكك اك يعاب و واسات اساكفاده كارده

11

%98

است؟!
1

داعن به چه د زان از تاكك ك دحك زدن اسكفاده كرده است؟!

3

%18

6

داعن به چه د زان از تاكك ك تفرقه اسكفاده كرده است؟!

1

%16

1

داعن به چه د زان از تاكك ك عوامفریبي دي فضاي دجازي اسكفاده

11

%16

كرده است؟

جمعبندی و نتیجهگیری
از مجموع مطالب ارائه شده در این پژوهش میتوان نتیجه گتفت که داعش یاک گاتوه چتیکای
تتوریستی بیرحم است کاه باتای بقااء در مقابال دولات متکازی ،ارتاش و دفااع وا)ای و گبهاه
مقاومت و همچ)ین راضی نگه داشتن اتفاداران و حامیاان امکانااتی و ااالعااتی ااود و آشا)ایی
کامل با م)طقه به علت بومی بودن ناگتیز به استفاده مجبور است از تاکتیکهای گ)

های نام)ظم

است .از اینرو داعش استفاده از تاکتیکهای نظامی و روانی را در ست لوحه کاار ااود قاتار داده
است .تاکتیکها نظامی مورد استفاده داعش بت مب)ای اولویت عبارت)د از :کمین ،انتحاری ،تااات،
استفاده صحیح از زمین ،تتور ،نفوذ مینگ اری ،گا ب نیاتوی گواناان ،گشاتی ش)اساایی ،تونال،
استفاده ابزاری از زنان و امکانات موگود و . ...تاکتیکهای روانی مورد استفاده داعاش بات مب)اای
اولویت نیز عبارت)د از :رعاب وحشات ،شاایعه ،عاوامفتیبی ،تفتقاه ،بزرگنماایی و . ...ایان گاتوه
تکفیتی توانسته است با استفاده به موقع از این تاکتیکهاا ب)اا باه شاتایال زماان و مکاان ،ضاتبات
س)گین و گبتانناپ یتی چه از نظت مالی و بخصوص نیتوی انسانی به کشاور ساوریه و کشاورهای
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حامی وارد نماید .از سویی دیگت داعش بتای اگتای این تاکتیکها و همچ)ین آموزش ،ااالعات،
سازماندهی ،تجهیزات نیازم)د یاری و همکاری و افستان کارکشته استائیل و افستان حزب بعا

و

دولتهاای باهوگاود آورناده آن مان)اد آمتیکاا و عتبساتان مایباشاد .از ایانرو شا)اات صاحیح
تاکتیکهای نظامی و روانی داعش و اقدام بتای ا) یسازی این تاکتیکها امتی ضاتوری و الزم
است.

پیشنهادها
با توگه به بترسی و گمعب)دی و تجزیهوتحلیل به عمل آمده بتای مقابله کارآمدتت با تاکتیکهاای
نظامی و روانی داعش بت اساس اصل ای)که دشمن با شاما همانگوناه میگ)گاد شاما هام م ال آن
بج)گید ،پیش)هادهای زیت ارائه میشود:
 -2اگتای کمین در عمن م)اان تحت اشغال داعش
 -3اگتای تاات در سحتگاهها و غتوب بخصوص در هوای بارانی
 -2کاشت مینهای ک)ار گادهای در مسیتهای اصالی و مواصاالتی داعاش باا رعایات
استتار و ااتفاء م)اسب
 -9اگتای عملیات آف)دی با رعایت اصل غافلگیتی و فتیب
 -5بزرگنمایی شکست داعش در رسانهها
از سویی دیگت از آنجا که دولتمتدان سوری با متدم ست کار داشته پیش)هاد میشود بتای کاهش و
یا کم کتدن نارضایتی در گامعه اقدامات زیت را انجام ده)د:
 -2باال بتدن سطح رفاه متدم :متدم سوریه از نظت رفاهی در وضع بسیار ناامطلوبی بسات
میبتند .دولت و دستگاههای اگتای باید در ایان زمی)اه فعالیتهاای شاایانی انجاام
ده)د.
 -3باال بتدن سطح سالمت گامعه :در کشور سوریه امکانات پزشکی و غیته بیشتت بتای
نظامیان میباشد و با کارتی که در ااتیار دارند بهصاورت رایگاان درماان صاورت
میپ یتد .این تفکت باید در کل گامعه نمود پیدا ک)د.
 -2باال بتدن سطح سواد گامعه
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 -9رعایت حقوق شهتوندی بتای تمام متدم سوریه .در این زمی)ه در حالی که قتیب به
پ) ،سال از گ)

میگ رد اما ه)وز متدم کاتد ش)اسا)امه ندارناد و ایان در حاالی

است که این متدم  %3درصد گمعیت سوریه را تشکیل میده)د.
 -5افزایش زیتسااتهای کشور (تتابتی ،مخابتات ،شبکه ماهواره و ارتبابگمعی
 -7ایجاد فضای فته)گی در گامعه م)اسب با م اهب موگود در سوریه
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منابع:
 -2اسدی ،علیاکبت ( 2232؛ ایزش داعش و بحتان ام)یتی در عتاق ،تهتان :متکز پژوهشهاای
مجلا شورای اسالمی.
 -3آرزومانیان ،راچیا و آکوپیان ،آرمی)ه ( 2239؛ داعش و گبهه ال)صته چگونه میگ)گ)د ،چا
اول ،تهتان موسسه مطالعات اندیشهسازان نور.
 -2بیات ،حسین (تیتماه  2262؛ اصول و قواعد رزم ،تهتان ،انتشارات دانشکده فتماندهی و ستاد
سپاه پاسداران ،چا اول.
 -9پتوژه شهید بتوگتدی «اتح کلی استتاتژی دوم»(اتداد  2266؛ قتارگاه حمزه سیدالشاهداء
(ع  ،ستاد استان اصفهان.
 -5حسی)ی پور ،سید نصتت ( 2235؛ تهتان ،دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری ،دانشکده تتبیت
گهادی.
 -7گفتی ام الیوت و رابتت رگی)الد ( 2266؛ فته)

اصطالحات سیاسی و استتاتژیک ،تتگمه

میتحسین رئیا زاده ،تهتان ،دفتت مطالعات سیاسی و بین المللی.
 -6دانشکده افستیعلوم پایه نظامی سپاه ( 2263؛ اصاول گ)ا

و کلیاات قواعاد اساسای رزم،

تهتان ،انتشارات دانشکده،
 -6دانشکده پیاده ( ، 2265چتیک و ضد چتیک ،تهتان ،فتماندهی آموزش نیتوی زمی)ی ساپاه
پاسداران ،ویژه دوره عالی پیاده ،بی تا
 -3سیفالهی ،رضاا (تیتمااه  2269؛ بترسای شایوهها و تاکتیکهاای نیاتوی زمی)ای آمتیکاا در
گ)

سلطه ،پایان نامه کارش)اسی ارشد ،دانشکده فتماندهی و ستاد سپاه پاسداران.

 -22سایت ای)تتنتی .http://www.ido.ir
 -22شااهبازی ،عزیزالااه و شااهابی ،روحاهلل ( 2232؛ کاااربتد شاایوههای تبلیغاای در رونااد اگااتای
عم لیات روانی و نقش روحیه ملی کشور مورد هجوم در کارایی یا عدم کارایی آن ،تهاتان،
فصل)امه سیاسی بینالمللی.
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 -23صمدی ،محمدرضا (بهاار  2267؛ گ)ا

ناام)ظم ،چتیاک و ضاد چتیاک ،گازوه درسای

دانشکده افستی علوم پایه نظامی.
 -22عباسی ،محسن ( 2235؛ تهتان ،دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری ،دانشکده تتبیت گهادی.
 -29غفوری ،مجید (زمستان  2263؛ نقش و گایگااه الکتتونیاک در نبتدهاای اماتوزی ،نشاتیه
متآت ،اداره مخابتات و الکتتونیک ستاد مشتتک سپاه پاسداران ،سال هشتم ،شماره .56
 -25فضلاهللی ،ساعید ( 2235؛ تهاتان ،دانشاگاه افساتی و تتبیات پاساداری ،دانشاکده تتبیات
گهادی.
 -27فیتوزآبادی ،سید حسن (زمستان  2232؛ تکفیتهای داعش را بش)اسیم ،تهتان ،چاا دهام،
انتشارات دانشگاه دفاع ملی.
 -26فتحی ،امین ( 2362میالدی ؛ زبان اصلی فته)

و اصطالحات نظامی ،لب)ان ،بیتوت.

 -26قتبانی زواره ،محمدحسین (تابستان  2239؛ چتیک در گ)

پارتیزانی ،چا اول ،تهاتان،

انتشارات دافوس آگا.
 -23کاظمی ،محمدحسن ،شیخ عطار ،رضا (تابستان  2262؛ اتابکاری و ضد اتابکاری ،گزوه
درسی ،انتشارات تحقین و پژوهش علوم و ف)ون نیتوی زمی)ی سپاه پاسداران ،تهتان.
 -32ناصتی ،علیتضا (پاییز  2263؛ کمین و ضد کمین ،ستاد تدوین متون آموزشی ،تهتان.
 -32نخجوان ،احمد ( 2226؛ گ)

 ،چاپخانه فتدین و بتادر ،تهتان.

 -33هوشی سادات ،سید محمد ( 2232؛ داعش؛ میتاث سیاسای غتبای – عتبای ،تهاتان ،متکاز
پژوهشهای مجلا شورای اسالمی.
 -32محمدنژاد ،میتعلی ،نوروزی ،محمدتقی (بهار  2262؛ فته)

استتاتژی ،چا سوره ،ناشت

س)ا ،چا اول ،تهتان.
 -39یزدان فام ،محمود ( 2263؛ فتای)د اثتگ اری عملیات روانی ،فصل)امه عملیات روانی .2
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